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 משרד החינוך

 משרד הבריאות

 משרד הרווחה

 והשירותים החברתיים

 תפיסות ועמדות לגבי פגיעות אנשים עם מגבלה
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 ?מה בין עמדות חברתיות לבין סיכון של אנשים עם מוגבלות

החסם העיקרי בפני איתור ודיווח הוא העמדות  . 

 

  עמדותיהם ואמונותיהם של אנשים מאפשרות ומעודדות התעללות

 .באנשים בעלי מוגבלות

   

 

  עמדות ואמונות יכולות לספק רציונליזציה ואווירה סובלנית להצדקת

 .ההתעללות במוחם של הפוגעים

 

((Sobsey, 1994 
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 ?ממה מורכבת עמדה

 

 :עמדה כלפי תופעה מתבטאת בשלוש רמות

 על התופעה חושבמה אני. 

 כלפי התופעה מרגישמה אני. 

 כאשר אני נפגש עם התופעה עושהמה אני. 
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 ?מה משפיע על עמדותינו

 

מיתוסים ודעות קדומות. 

 כהורה וכבעל מקצוע, כילד -תפיסות הנובעות מרקע אישי. 

חוסר אמון במערכת וחשש מתוצאות הדיווח. 

תפיסות הנובעות מניסיון העבר. 

 נאמנות ללקוח, סודיות -דילמות אתיות. 

 (.'מה אומרים וכד, איך מתקשרים עם המשפחה)חוסר ידע 
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 מקרה שקרה

התלוננה בפני מדריכה בהוסטל , בעלת בעיות נפשיות, 35אישה בת 

 .  שבו גרה כי דייר קיים עמה מגעים מיניים ללא הסכמתה

הרי היא בעלת בעיות  ", חשבו כולם" ,היא משקרת, היא מדמיינת"

 .  וכך עשה גם המנהל, המדריכה בחרה שלא לדווח." נפשיות

בדרך זו נחשפה . שהתלוננה במשטרה, בצר לה פנתה האישה לאמה

 .  שהתבררה כנכונה, ההתעללות

 ...ההתעללות התרחשה, כן
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 דוגמאות לעמדות כלפי אנשים עם מוגבלות

נשלטים-לאנשים בעלי מוגבלות דחפים מיניים בלתי. 

אנשים בעלי מוגבלות קוגניטיבית אינם מושפעים מהתעללות. 

מתייחסים אליהם כאל , אנשים מרחמים על אנשים בעלי מוגבלות

  .לא יפגעו בהם, ולכן, נחשקים-בלתי

רוב ההתעללויות מתבצעות בידי זרים. 

זוהי תגובתם לדחק; מטפלים פוגעים אינם מבצעים עברה. 

אנשים בעלי מוגבלות אינם יכולים להסכים לקיום יחסי מין. 

 

 

 


